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این شرح بی نهایت... 

مدارا با مردم نصف ايمان است و مهربانی 
حضرت محمد )ص(با آنان نصف زندگی.

دریغا
نديدم در جهان کامی دريغا
بماندم بی سرانجامی دريغا
گوارنده نشد از خوان گيتی

مرا جز غصه آشامی دريغا
نشد از بزم وصل خوبرويان

نصيب بخت من جامی دريغا
مرا دور از رخ دلدار دردی است

که آن را نيست آرامی دريغا
فرو شد روز عمر و بر نيامد

از آن شيرين لبش کامی دريغا
درين اميد عمرم رفت کاخر

کند يادم به پيغامی دريغا
چو واديدم عراقی نزد آن دوست

نمی ارزد به دشنامی دريغا
فخرالدین عراقی

مرگ سلیمان قانونی
448 سال پيش، برابر با ششم سپتامبر 
1566 ميالدی، س��ليمان اول، س��لطان 
عثماني ک��ه مورخان صف��ت »قانونی« را 
در پی نام��ش آورده اند، درگذش��ت.   او در 
طول سلطنت خود به قضا و قانون بيش از 
هرچيز ديگر توجه مي کرد.  سليمان يکم 
در هر کوي و برزني در قلمرو عثماني دادگاه 
داير کرده ب��ود و در جوار دفتر خود نيز يك 
ش��وراي قضايي داش��ت.  او عقيده داشت 
از هر دس��تي که بريده ش��ود خون جاري 
مي شود، جز دس��تي که قاضي قطع کند.  
اين اصطالح از همان زمان در خاورميانه سر 

زبان ها افتاده است.   

دومین جنگ هند و پاكستان 
49 س��ال پيش، برابر با ششم سپتامبر 
1965 مي��الدی، دومي��ن جن��گ هند و 
پاکستان بر سر کشمير با حمله نيروهاي 
هندي به منطقه الهور آغاز شد.  پاکستان 
در واکنش به حمله تمام عيار هند، همان 
روز در راجستان هند چترباز پياده کرد. در 
جريان اين جنگ، ايران به شکل غيرعلني 
حامی پاکس��تان بود و تعدادي هواپيماي 
نظامي به آن کشور تحويل داد. جنگ دوم 
هند و پاکستان، با پادرمياني شوروي پايان 
يافت. نخستين جنگ دو کش��ور در  سال 
1947 انجام شده بود و سومين آن در سال 
1971.   مسأله کشمير همچنان الينحل 

باقي مانده و آتشي است در زير خاکستر.   

سالروز سپتامبر سیاه
42 س��ال پيش، برابر با ششم سپتامبر 
1972 مي��الدی، 36 س��اعت پ��س از به 
گروگان گرفته شدن 9 ورزشکار اسراييلي 
از سوی گروه فلسطينی س��پتامبر سياه، 
دولت آلمان موافقت کرد هواپيما دراختيار 
گروگانگيرها قرار دهد. فلسطينی ها همراه 
گروگان ها به فرودگاه منتقل شدند. پليس 
آلمان در فرودگاه به س��وي گروگانگيرها 
ش��ليك کرد و آنها بالگرد حامل 9 گروگان 
را منفج��ر کردند که همه ش��ان کش��ته 
شدند. ورزشکاران اسراييلي براي شرکت 
در بازي هاي المپيك تابس��تاني در مونيخ 
حضور داش��تند.   فلس��طيني ها براي آزاد 
کردن گروگان ها خواستار آزاد شدن 200 

زنداني فلسطيني شده بودند. 

تقویم تاریخ  

کارتون شهر

دشت اول: گور
يك س��تون جديد در روزنامه حک��م يك خانه 
اجاره ای جدي��د را دارد. يعنی هر وقت صاحبخانه 
گفت وخی، بايد بلند ش��وی و کوچ کنی يك جای 
ديگر. تنه��ا فرقش اين اس��ت که س��تون نويس، 
اجاره نشين خوش نشين نيس��ت و بارش هميشه 
بسته اس��ت. درواقع س��تون روزنامه خيلی شبيه 
س��تون ساخته ش��ده توس��ط بس��از و بنداز های 
همش��هری مان اس��ت. ل��رزان و افت��ان! اينها را 
گفتم که فکر نکني��د ما همين ط��ور کتره ای دل 
را زده اي��م به دريا و اسباب کش��ی کرده ايم اين جا. 
نخير. می دانيم اين س��تون اجاره ای است و ما هم 
مستأجر. آدم معموال مس��تأجر که باشد مدام ياد 
بده��ی و قبض و اجار ه بها و گمش��ده های جيبش 
می گردد. ما هم چون مس��تاجر خوبی هستيم از 
اين قاعده مستثنی نيستيم. اين شد که گفتيم از 
اين به بعد اگر بشود اين جا گمشده های اين مرز و 
بوم را با شما درميان بگذاريم. ببينيم کسی از اين 
گمش��ده ها خبر دارد؟ راهی برای پيدا کردنشان 
هست؟ چه کس��انی گمش��ان کرده اند و برای چه 

کسی گم شدنشان صرف می کند. 
فکر نکنيد خدای ناکرده قصدمان غرولند کردن 
و نق زدن است  ها. به جان عزيزتان خير. فقط قصد 
داريم دورهم بنش��ينيم ببينيم چی س��ر جايش 
هست و چی گم شده. البته همان که ببينيم چی 
سر جايش هس��ت و حاضری بزنيم وقت کمتری 
می برد ت��ا دنبال گمش��ده ها بگردي��م. اصوال اين 
روزها گمگش��تگی مد ش��ده. يکی کيف پولش را 
گم می کند. يکی گذش��ته اش را گم می کند. يکی 
فرهنگ��ش را. مواردی بوده مش��اهده ش��ده يکی 
خودش را گم کرده و از آن بدتر بودند کس��انی که 
گورشان را گم کرده اند. گم کردن گور سخت ترين 

گم شدن تاريخ اس��ت. اصال هم حرف بی ادبی ای 
نيس��ت. به ما خرده نگيري��د که اي��ن بی ادبی ها 
چيست. شما موبايلتان را گم کنيد بی ادبی است؟ 
خوب يکی هم گورش را گم کرده. گناه نکرده که. 
حاال يا گذاش��ته اند دنبالش از ترس ب��دو بدو فرار 
کرده و بعدها خودش و ديگران فهميده اند گورش 
را گم کرده يا اصال از قصد و با نيت قبلی گورش را 

گم کرده. 
بياینه یک مفس�د اقتصادی ف�راری: ملت 
بزرگ و مردم دوس��ت ايران. س��الم. اين��ك که با 
انبانی پر خ��اک وطن را در توبره ک��رده و به ينگه 
دنيا آمده ام هرچه خاک مام وطن را جس��ت وجو 
می کنم چيزی از گورم را نمی ياب��م. برخی منابع 
آگاه می گوين��د گ��ورم را گ��م ک��رده ام. از ش��ما 
درخواس��ت می کنم گور مرا پيدا و خانواده ای را از 

نگرانی برهانيد. 
سخنان یک گوركن: خدمت داش ما که شوما 
باشی عارضم ما گورکن ها عادت مادت نداريم سر 
گوری که مرده توش نيس��ت زار بزنيم. ديگه چه 

برسه که گورش هم فراری مراری باشه. ملتفتی؟ 
یک اس�تاد دانش�گاه: اصوال از آن جايی که 
گ��ور هرکس فاقد پا می باش��د قابلي��ت حرکت و 
فرار ندارد، البته هس��تند موجوداتی مثل مار که با 
خزيدن حرک��ت می کنند اما گ��ور حتی از نعمت 
خزيدن هم بی بهره اس��ت. فلذا کسانی که ما فکر 
می کنيم گورشان را گم کرده اند در واقع خودشان 
را گم کرده اند و اين غلط مصطلحی اس��ت که بين 

عامه مردم رواج پيدا کرده. 
آگهی تبليغاتی: تعدادی گور آکبند برای گم 

کردن در سواحل گردشگری موجود است. 
دیوارنوی�س یک ش�ر خ�ر: گور ش��ريکان 
اقتصادی خود را قبل از گم کردن گورش��ان به ما 

بسپاريد.
درخواس�ت یک كارمند: از پليس بين الملل 
درخواس��ت می کنم گورهای گم ک��رده در حوزه 

اقتصاد ما را پيدا کرده و تحويل دهند. 

»فيروز بهرام« دبيرستانی پرآوازه و ماندگار زير 
نظر انجمن زرتش��تيان ايران با بيش از 80 س��ال 
تالش ارزنده در گس��تره آموزِش کش��ور اس��ت. 
بر ت��ارِک »فيروز به��رام« س��تارگانی چون ايرج 
افش��ار، پرويز شهرياری، احمد ش��املو، ذبيح اهلل 
صفا،  هانيبال الخاص و... ب��ه دانش آموزی بر خود 
باليده اند و اکنون دبيرستان نيز به پروراندن چنين 
س��تارگانی بر خود می بالد. دانش آموزان کنونی 
دبيرس��تان، آميخته ای از هم ميهنان زرتشتی و 
ارمنی اند. فضای ويژه »فيروز بهرام« س��بب شده 
اس��ت تا پس از نزديك به بيست سال آموزگاری، 
گس��تره تجربه اندوزی تازه ای برايم فراهم ش��ود 
و ش��ور تازه کاری به س��راغم آيد. باری، گاهی با 
بچه ها خوش و بش��ی می کنم و برای شکس��تن 
فضاِی سنگين درس، گپ و گفتی به راه می اندازم 
و دقيقه هايی به دانش آموزی می پردازم. در ميانه 

يکی از گفت وشنود ها، دانش آموزی ارمنی گفت، 
چندين  سال است آمار هم کيشانش رو به کاهش 
باور نکردنی ای نهاده اس��ت. از اين رو بس��ياری از 
مدرسه های آنان از شدت کمبود دانش آموز بسته 
شده اند. بسياری از خانواده ها در اثر فشار جوان تر ها 
زادگاه خوي��ش را   ره��ا کرده و به بی ريش��گی در 
کش��ورهای بيگانه تن می دهند. ارامنه در دوران 
شاه عباس با هدف گس��ترش صنعت و مهارت به 
ايران کوچ داده شدند و  بی گمان خدمات ارزنده ای 
را به ميزبانان ايرانی خويش پيش��کش کردند. از 
س��وی ديگر، وضع برای هم ميهنان زرتشتی نيز 
بهتر از اين نيس��ت و بس��ياری از آنان ريشه های 
چندين  هزار ساله خويش را از خاک پر بار مادری 
درآورده و در خاِک سسِت گلدان های خوش آب 
و رن��گ بيگانگی فرو می برند. اي��ن هم ميهنان با 
کوله باری ارزشمند از فرهنگ و آموزه های ايرانی، 
بيش از  هزار س��ال - اين س��رزمين را همراهی و 
همياری نموده اند. زيبايی و چش��م نوازی ايران - 
افزون بر گوناگونی اقليمی - به گوناگونی فرهنگی 
و بخش های جدانش��دنی آن، يعنی فرهنگ های   

قومی اس��ت. جورچين فرهنگی ايران هنگامی 
از زيباي��ی و ش��کوه دل را می رباي��د که تکه های 
رنگارنگ آن در کنار هم چيده ش��وند و در بده – 
بس��تان های فرهنگی، ارزش ها و شايستگی های 
انس��انی و جهانی يکديگر را دريافت و زشتی های 
يکديگر را بپوشانند – به رسم هزاران  سال گذشته. 
مسيحی، زرتشتی، کليمی، مسلمان، شيعه، سنی 
و... از سويی و لر، کرد، ترک، بلوچ، عرب، گيلك و... 
از ديگر سو، هرکدام بخشی از فرهنگ موزاييکی 
ايران را رنگ و جاليی ويژه بخشيده اند و کم شدن 
هر يك از رنگ ها بر چشم نوازی اين سامانه هزاران 
ساله آسيب خواهد رساند. بی گمان   همان اندازه 
که کيارستمی و شجرياِن مسلمان در گسترش 
فرهنگ اين مرز و بوم کارا بوده اند، پرويز شهرياری 
زرتشتی و چاک ناواريان ارمنی نيز سهيم هستند. 
چه بايد کرد تا ش��هرياری ها و چاک ناوريان های 
آين��ده از دل اي��ن فرهن��گ نگريزن��د؟ و چاره 
چيس��ت تا از خالی ش��دن بخش هايی ارزشمند 
 و زيبا از جورچي��ِن خوش آب و رنگ فرهنگيمان 

جلوگيری شود؟ 

شهرَونگ

داستانه

فوکوس   ...

حرف روز

اندر آداب سوال

جورچین خوش آب و رنگ فرهنگی! 

   برج ایفل در پانصد و هفتادمین روز از لحظه آغاز کار )س��پتامبر ۱۸۸۸(. س��اخت برج ایفل توس��ط گوستاو ایفل، 
در سال ۱۸۸۷ آغاز و در ۳۱ مارس ۱۸۸۹ به پایان رسید. ایفل برای نمایش��گاه جهانی و به مناسبت صدمین سالگرد 
انقالب فرانسه ساخته شد و دو س��ال و دو ماه طول کش��ید. ایفل از ۱۸ هزار و ۳۸ قطعه به همراه ۲ و نیم میلیون پیچ 
مهره و میخ پرچ تشکیل شده اس��ت. ارتفاع برج ۳۲۴ متر و وزن آن بیش از ۱۰ هزار تن است که ۷ هزار و ۳۰۰ تن آن 

فوالد است.

آورده اند گروهی در کليس��ايی ب��ه دعاخوانی 
و راز و ني��از مش��غول بودن��د. چند نف��ر از آن ها 
س��يگار های خود را گوش��ه ل��ب گذاش��ته و تا 
خواس��تند روش��ن کنند مورد خطاب و عتاب و 
اعتراض غيرسيگار ی ها قرار گرفتند که: »سيگار 
کش��يدن هنگام دعا و راز و نياز کار شايس��ته ای 
نيس��ت.« بحث باال گرفت و قرار ش��د از کشيش 
در اين خصوص س��ؤال شود. غيرس��يگاری ها به 
دفتر کشيش رفتند و پرسيدند: »سيگار کشيدن 
هنگام دعا چه صورتی دارد؟«. پاس��خ چنين بود: 
»دعا ارتباط انسان با خدا است و شايسته نيست 

انس��ان هنگام دعا و ارتباط با خدا سيگار بکشد.« 
س��يگاری ها قانع نش��دند و گفتند بايد خودمان 
بپرسيم. آن ها به محضر کشيش شرفياب شدند 
و پرسيدند: »دعا خواندن و راز و نياز با خدا، در حال 
کشيدن سيگار چه صورتی دارد؟« پاسخ کشيش 
چنين بود: »دعا ارتباط انسان با خدا است و در هر 
حالتی حتی در حال سيگار کشيدن ارتباط برقرار 

کردن با خدا و دعا خواندن کار خوبی است.« 
نتيجه اخالقی اينکه شما سوال خود را هدفمند، 
ماهران��ه و زيرکانه مطرح کن و بعد اگر خواس��تی 

سيگار بکش و اگر نخواستی نکش!

گمشده ها

ahmadarabani@yahoo.com|  احمد عربانی  |   کارتونیست |

شهرام شهيدي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com
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...    رعدوبرق در شمال كشور
براس��اس نقش��ه های پيش يابی هوا شناسی با 
نفوذ جريانات شمالی روی سواحل شمالی کشور 
از امروز ش��اهد رگبار، رعدوبرق و وزش باد شديد 
در اس��تان های اردبي��ل، نيمه ش��رقی مازندران، 
گلستان و ارتفاعات سمنان خواهيم بود. نقشه های 
هوا شناسی نشان می دهند تحت تأثير اين پديده 
امروز 15شهريورماه در استان های خراسان شمالی، 
گلستان، ش��رق مازندران و ارتفاعات تهران وقوع 
رگبار، رعدوب��رق و وزش باد ش��ديد دور از انتظار 
نيست. براساس تأکيد سازمان هوا شناسی با توجه 
به آب گرفتگی معاب��ر عمومی و خطرات ناش��ی 
از رعدوب��رق در مناطق يادش��ده ضروری اس��ت 
هموطنان اقدامات پيشگيرانه ای را برای جلوگيری 

از خسارات احتمالی به عمل آورند.   
بارش باران همراه با رگبار و رعدوبرق همچنان 
در بخش هايی از جنوب کشور امری محتمل بوده 
و خليج فارس طی امروز وض��ع مواج خود را حفظ 
خواهد کرد.  پيش بينی می شود در روزهای آينده 
بارش باران در استان های مازندران و گلستان ادامه 
داشته باش��د.   در اين مدت شمال استان  البرز نيز 
در س��اعات بعدازظهر و اوايل شب ش��اهد رگبار، 
رعدوب��رق پراکن��ده و وزش باد خواه��د بود. طی 
امروز و فردا در برخی مناط��ق دامنه های مرکزی 
و جنوبی زاگرس و به ص��ورت ضعيف در ارتفاعات 
البرز، ابرناکی، رگبار موقتی، باران گاهی با رعدوبرق 
و وزش باد پيش بينی می شود.  شدت بارش ها روز 
يکشنبه در استان های واقع در دامنه های مرکزی 
و جنوبی زاگرس بيش��تر خواهد بود.  در اين مدت 

در برخی مناطق استان هرمزگان و جنوب استان 
کرمان نيز افزايش ابر و رگب��ار و رعدوبرق و وزش 
باد پيش بينی می ش��ود. همچنين روز يکش��نبه 
ناپايداری ها در نواحی ذکر ش��ده با شدت کمتری 

ادامه خواهد داشت.   
کمينه و بيشينه هوای تهران شنبه اين هفته بين 
22 تا 36 درجه باالی صفر خواهد بود و نقشه های 
هوا شناسی نش��ان می دهند، آسمان تهران نيز در 
اين روز کمی ابری در بعدازظهر با افزايش ابر و با گرد 

و خاک همراه خواهد بود.  
در شبانه روز گذش��ته بين مراکز استان ها، اهواز 
با 45 درجه س��انتيگراد و ش��هرکرد مرکز استان 
چهارمحال و بختياری هنگام ش��ب ب��ا حدود 7 
 درجه سانتيگراد، گرم ترين و خنك ترين شهرهای

 کشور بودند.  

محمدرضا نيک نژاد
آموزگار
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